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O 
 Sistema Sicoob disponibiliza aos cooperados mais um serviço com a qualidade 
do maior sistema de cooperativas de crédito do Brasil. Você associado já pode 
procurar a Sicoob Cooesa e agendar o débito automático das suas contas e ficar 

despreocupado com a data de vencimento das suas faturas.  
   Com o Débito Automático Sicoob você tem tranqüilidade, segurança, economia e co-
modidade. O pagamento de suas contas de luz, telefone e outros títulos serão efetuadas 
na data certa, automaticamente, sem qualquer custo adicional ou cobrança de tarifa pela 
realização do serviço. Com isso, você evita o pagamento de multas e ainda acompanha 
os lançamentos futuros, antes do vencimento, por meio do extrato da sua conta corrente 
que pode ser obtida, inclusive, pelo seu aparelho de telefone celular. E você continua 
recebendo normalmente em seu endereço de correspondência suas contas com a indica-
ção do fornecedor: “Débito Automático”. 
   O cadastro do Débito Automático poderá ser feito com segurança na Sicoob Cooesa 
ou por qualquer canal de atendimento do SicoobNet Pessoal, Empresarial e Celular ou, 
ainda, nos caixas eletrônicos. E você continua concorrendo a R$200,00 a cada mês. 

C 
umprindo determinações do Banco Central do Brasil, direcionadas 

para todas as instituição financeiras do País, nesta última sexta-

feira, 1º de junho, a Empresa LG Santos - Auditores e associados 

S/S, encerrou o processo de auditoria das contas da Sicoob Cooesa, cujo 

relatório final será encaminhado ao BACEN. 

   No encerramento dos trabalhos, o auditor responsável, Luís Gustavo Oli-

veira dos Santos, reuniu com os membros do Conselho de Administração 

da Cooperativa (foto), para fazer algumas observações sobre a metodologi-

a utilizada no levantamento dos dados para a execução do trabalho de au-

ditoria. Da reunião foi lavrada a respectiva ata que integrará o relatório que, 

ao final, será disponibilizado pela cooperativa na internet. 

   Luiz Gustavo instalou-se nas últimas semanas na sede da cooperativa, onde teve à sua disposição, para análise, to-

dos os relatórios contábeis e financeiros decorrentes das inúmeras  

operações efetuadas pela Sicoob Cooesa e, durante a reunião, debateu com os conselheiros sobre procedimentos téc-

nicos que possam ser aperfeiçoados, com a contribuição da Sicoob Amazônia e da Confederação, para tornar os servi-

ços mais ágeis e práticos em benefício do bom atendimento da área de negócios da Sicoob Cooesa. Dentro de três me-

ses, cópia do relatório final da auditoria será encaminhada à Diretoria da Cooperativa, e o Boletim Eletrônico fará ma-

térias específicas sobre os resultados. 

  

O  Copom do Banco Central decidiu, por unani-

midade,  baixar os juros para 8,5%  ao ano. 

Com isso, a caderneta de poupança passa a ren-

der, para as aplicações feitas a partir de 4 de maio, 

menos de 6% ao ano, pela primeira vez na história. 

Procure a consultoria financeira da Sicoob Cooe-

sa e saiba como organizar as suas economias.  


